
 

 

  

ज्येष्ठ विचारिंत िसंत पळशीकर यांच ेविधि 

०१. ज्येष्ठ विचारिंत िसंत पळशीकर यांच ेशवििारी पहाटे विधि झाले. ते ८० िर्ाांच ेहोते. मलूगामी आवि सिांकर् 

लेखिासाठी ते ओळखले जात होते. 'ििभारत' या मावसकाच ेते संपादकही होते. 

 

०२. िसंत पळशीकर यांचा जन्म १९३६ मध्ये झाला होता. िैयविक आयषु्यात िैचाररकतेला महत्त्ि दिेारे पळशीकर ह े

तयांच्या साधपेिासाठीही वततकेच ओळखले जात. गेल्या काही िर्ाांपासिू तयांिा अधाांगिायिेू ग्रासले होते. शवििारी 

पहाटे िावशकमधील राहतया घरी प्रदीघघ आजारािे तयांच ेविधि झाले. 

 

 

 

ज्ञािेश्वरीच्या जन्मवठकािी ‘गाि तेथे िाचिालय’! 

०१. राज्यातील पवहला पसु्तकांचा तालकुा उभा राहत असिू तयाला लोकांचा प्रवतसादही वमळत आह.े संत ज्ञािेश्वरांिी 

जथेे ज्ञािेश्वरीची विवमघती केली तयाच िगर वजल््य़ातील िेिासे तालकु्यात हा उपक्रम साकारला गेला आह.े तब्बल १०० 

गािात िाचिालये सरुू करण्यात आली असिू हजारो िाचक तयाचा लाभ घते आहते. 

 

०२. माजी खासदार यशिंतराि गडाख ह ेसावहवतयक आहते. अधघविराम, सहिास ही पसु्तके तयांिी वलवहली. िगर येथे 

झालेल्या सावहतय संमलेिाचहेी ते मखु्य आयोजक होते. तयांिा िाचिाची जशी आिड आह,े तसाच तयांच्या 

पसु्तकांचाही संग्रह मोठा आह.े तयांच ेस्ित:च ेअसे िाचिालय आह.े  
 

०३. तयांच ेवचरंजीि प्रशांत गडाख यांिी िाढवदिसाविवमत्त तयांिा यािर्ी अिोखी भटे वदली. ज्ञािेश्वरांिी िेिासे येथे ज्या 

खांबाला टेकूि ज्ञािेश्वरीची विवमघती केली, तया ज्ञािेश्वर मवंदरातील पैसाच्या खांबाला साक्षी ठेििू यशिंत सामावजक 

प्रवतष्ठािच्या माध्यमातिू िाचिसंस्कृती रुजविण्याचा संकल्प सोडला.  
 

०४. या वदिशी िेिासे तालकु्यातील जिुी बंद पडलेली ५१ िाचिालये पनु्हा सरुू करण्यात आली. प्रतयेक 

िाचिालयाला १०५ पसु्तके दणे्यात आली. उपक्रम सरुू होऊि अिघ ेसहा मवहिे झालेल ेअसतािा आिखी ििीि ५० 

िाचिालये सरुू करण्यात आली आहते. 

 
०५. माजी खासदार गडाख यांिी या िाचिालयांिा पसु्तके भटे वदली. तयािंतर सोिई पररसरातील ६० प्राथवमक 

वशक्षकांिी उपक्रमासाठी ३० हजारांची पसु्तके भटे वदली. 

 
०६. पाचगिीपासिू सात वकलोमीटर अतंरािर असललेे वभलार गािच ेरुपांतर पसु्तकांच्या गािात केले जािार आह.े 
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केशिसतुांच्या मालगुंडलाही असे गाि बिविण्याचा प्रयति आह.े ते उभ ेराहण्यापिूीच पसु्तकांच्या गािाची मात्र 

स्िप्िपतूी झाली आह े

 

 

 

कंबोवडयाच्या पवहल्या पंतप्रधािांच ेविधि 

०१. कंबोवडयातील हुकूमशाही ख्मरे राजिटीला विरोध करूि प्रथमच पंतप्रधािपदािर विराजमाि झालेल्या पेि सोिाि 

यांच ेशवििारी विधि झाल.े ते ८० िर्ाांच ेहोते. ते जिू ते वडसेंबर १९८१ पयांत पंतप्रधाि पदािर होते.  
 

०२. कंबोवडयामधील वहहएतिामच ेसैन्य माघारी घणे्याची मागिी केल्याबद्दल तयांिा पदािरूि हटिण्यात आले होते. 

तसेच तयांिा १० िर् ेहिोईमध्ये तरंुुगिासात ठेिले होते. 

 

 

 

सलग दसुऱ्या िर्ी जागवतक अग्रस्थाि सावियाकडे 

०१. मवहला दहुरेीच ेजागवतक क्रमिारीतील अहिल स्थाि भारताच्या साविया वमझाघिे सलग दसुऱ्या िर्ी आपल्याकडे 

राखले आह.े मावटघिा वहवंगसच्या साथीिे वसंगापरूला झालेल्या डब्ल्यटूीए फायिल्स स्पधेत मात्र आपले जेतेपद 

वटकिण्यात ती अपयशी ठरली होती. 

 
०२. शवििारी झालेल्या उपांतय फेरीत एकाटेररिा माकारोहहा आवि एवलिा हहसे्िीिा जोडीिे साविया-मावटघिाचा पराभि 

केला होता. मग एकाटेररयािा-एररिा जोडीिे बेथािी मटॅके-सँडस आवि ल्यसुी सॅफारोहहा जोडीला हरििू विजतेेपद 

काबीज केले. 

 

०३. या िर्ी सावियािे मावटघिाच्या साथीिे ऑस्रेवलयि स्पधाघ वजकंली. मग बाबरेरा स्रायकोहहासोबत वसिवसिाटी 

मास्टसघ स्पधाघ वजकंली. मग मावटघिािे सावियाची साथ सोडली, परंत ुडब्ल्यटूीए फायिल्सच ेजतेेपद वटकिण्यासाठी तया 

दोघी एकवत्रत आल्या. 

 

 

 

भारतािे पटकािला आवशयाई चवॅपपयन्स हॉकी करंडक 

०१. भारतािे आवशयाई चवॅपपयन्स करंडक हॉकी स्पधेच्या अवंतम फेरीत पावकस्तािचा पराभि केला आह.े भारतािे 

पारंपाररक प्रवतस्पधी पावकस्ताििर विधाघररत िेळेत ३-२ अशी मात केली. 



 

 

 
०२. पाच िर्ाांपिूी भारतािे पेिल्टी शटूमध्ये धळू चारत पवहल्यांदाच आवशयाई चवॅपपयन्स हॉकी करंडक वजकंला होता. 

आता पाच िर्ाघिंतर भारतािे पनु्हा एकदा अवंतम फेरीत पावकस्तािला धळू चारली आह.े 

 

 

 

आईच ेिाि असलेल्या जसी घालिू 'टीम इवंडया' मैदािात 

०१. या मावलकेसाठी बीसीसीआय आवि स्टार प्लस यांच्या संयिु विद्यमािे मवहलांच्या सन्मािासाठी ‘िई सोच’ हा 

उपक्रम हाती घणे्यात आला होता. या उपक्रमाचा भाग पहििू आज भारतीय संघाच ेसिघ खळेाडू स्ित:च्या आईच ेिाि 

असलेल्या जसी घालिू मदैािात उतरल ेहोते.  
 

०२. गेल्या काही वदिसांपासिू टेवलवहहजििर महेंद्रवसंग धोिी, विराट कोहली आवि अवजकं्य राहि ेया उपक्रमाची 

जावहरात करतािा वदसत आह.े मात्र, आज संपिूघ भारतीय संघच आईच ेिाि असलेल्या जसी घालिू मदैािात उतरला.  
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